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This research seeks to study the functional relationship between
the lexical units and what the hypotheses of textual linguistics
and pragmatics put forward, and this is what required us to
address the functional achievement achieved by words in terms of
functions and values within texts according to relationships based
on meaning, referral and intent.
In order to reach an actual explanatory competence that
guarantees accurate knowledge of how the lexicon works, this
calls for research into the functional support relationships
between levels of grammar, and semantics, and deliberation
in building and interpreting the rules of text formation and
discourses at the linguistic and pragmatic levels. This is on the
grounds that the structural and semantic properties formed the
core of the textual research, and therefore the textual research is
carried out on the levels: grammar, semantics and circulation and
it is not permissible to separate them.
And the research on the relations of methodological compatibility
and functional
integration between the lexicon, text,
and circulation, is usually related to the study of the
textual/pragmatic functionalism accomplished by lexical units
within texts, according to the processes of linking and cohesion
between the constituent units of the text and the conversational
processes performed between interlocutors in certain contextual
conditions
.Accordingly,

the
treatment
of
the
established relationship between the lexicon, the text and
the circulation remains determined mainly by clarifying the
functions that words accomplish within the circle of
communication, that is, studying the role of words and the extent
to which they are related to the activity of speech.
The boundaries drawn by dictionaries for the word within narrow
circles, related to description and identification necessarily, will be
different from those textual/deliberative conditions of the
word included in the conversational processes charged with the
terms of interaction and influence, and this is what prompts us to
distinguish between the words deposited in the memory of
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اإلحالة ابملعجم وإجراء التحليل النصي التداويل
مفاهيم وتطبيقات
جميد خري هللا راهي
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عبد املالك بلخريي

4

امللخص:
يسعى هذا البحث لدراسة العالقة الوظيفية بني الوحدات املعجمية وما تطرحه فرضيات لسانيات النص والتداولية،
وهذا ما استدعى منا معاجلة املنجز الوظيفي الذي حتققه الكلمات من ووظائف وقيم ضمن النصوص وفق
عالقات أساسها املعىن واإلحالة والقصد الوصول إىل كفاءة تفسريية فعلية تضمن املعرفة الدقيقة بكيفية اشتغال
املعجم ،يستدعي ذلك البحث يف عالقات التسان ــد الوظيفي بني مستوايت ،النـ ــحو ،وال ــدالل ــة ،والتــداول يف بناء
وتفسري قواعد تكوين النصوص واخلطاابت على املستوين اللساين والتداويل ،وهذا على اعتبار أن اخلواص الرتكيبية
والداللية ،شكلت صلب البحث النصي ،وعليه فإن البحث النصي ينجز على مستوايت هي :النحو ،والداللة
والتداول وال جييز الفصل بينهما .والبحث يف عالقات التوافق املنهجي والتكامل الوظيفي بني املعجم والنص
والتداول ،يرتبط يف العادة بدراسة الوظيفية النصية/التداولية اليت تنجزها الوحدات املعجمية ضمن النصوص وفق ما
تضفيه من عمليات الربط والتماسك بني الوحدات املكونة للنص وعمليات التخاطب املنجزة بني متخاطبني يف
ظروف سياقية معينة ،وعليه تبقى معاجلة العالقة املؤسسة بني املعجم والنص والتداول ،تتحدد يف األساس بتبيني
الوظائف ،اليت تنجزها الكلمات ضمن دائرة التخاطب ،أي دراسة دور الكلمات ومدى ارتباطها بنشاط القول.
َّ
إن احلدود اليت رمستها القواميس للكلمة ضمن دوائر ضيقة ،متعلقة ابلوصف والتعينيابلضرورة ستكون مغايرة لتلك
الشروط النصية/التداولية للكلمة اليت تضمنتها عمليات التخاطب املشحونة بشرطي التفاعـ ــل والتأثري ،وهذا ما
يدفعنا حنـ ــو التمييز بني الكلمات املودع ـ ــة يف ذاكرة القواميس ومردوديتها التعبريية املنجزةيف السياق.
الكلمات املفتاحية :املعجم ،التحليل ،النص ،مفاهيم.



املقدمة:
البحث يف عالقات التوافق املنهجي والتكامل الوظيفي بني املعجم والنص والتداول ،يرتبط يف العادة بدراسة الوظيفية
النصية /التداولية اليت تنجزها الوحدات املعجمية ضمن النصوص وفق ما تضفيه من عمليات الربط والتماسك بني الوحدات املكونة
للنص وعمليات التخاطب املنجزة بني متخاطبني يف ظروف سياقية معينة ،وعليه تبقى معاجلة العالقة املؤسسة بني املعجم والنص
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والتداول ،تتحدد يف األساس بتبيني الوظائف ،اليت تنجزها الكلمات ضمن دائرة التخاطب ،أي دراسة دور الكلمات ومدى
)(i
ارتباطها بنشاط القول.
عملية دراسة احلدود النصية/التداولية للمعجم ،تستدعي يف املرحلة األوىل التمييز املنهجي ،بني املقتضى املعجمي للكلمة،
من خالل حتديد املعىن الذي حتمله يف ذاهتا والذي تضفيه على السياق اليت تستخدم فيه ،والقيمة النصية/التداولية هلا من خالل
التعابري اليت تستخدم فيها(ii) .ويف مرحلة اثنية ،يستدعي ذلك أيضا التمييز بني وظيفة املعجم يف حتديد تسمية األشياء والوقائع
املتصلة ابلعامل اخلارجي ،ودوره التحليلي يف توضيح الوظيفة التفاعلية لتلك األشياء والوقائع ضمن عملية التخاطب.
إن احلدود اليت رمستها القواميس للكلمة ضمن دوائر ضيقة ،متعلقة ابلوصف والتعيينبالضرورة ستكون مغايرة لتلك الشروط
النصية/التداول ية للكلمة اليت تضمنتها عمليات التخاطب املشحونة بشرطي التفاعـ ــل والتأثري ،وهذا ما يدفعنا حنـ ــو التمييز بني
الكلمات املودع ـ ــة يف ذاكرة القواميس ومردوديتها التعبريية املنجزةيف السياق) ،(iiiفاملعاين االشتقاقية اليت يتم أتويلهاليست ما يتم
ترتيبه ضمن القاموس ولكنها مستمدة من استدالل سياقي وفق ما يلزمنا به اخلطاب من تعابري مضمرة ومقاصد واستعماالت
خمصوصة ،وذلك على اعتبار أن هذه املعاين االشتقاقية املتولدة عن عمليات التخاطب ،تبقى حمكومة" بقواعد ومضمرات وأعراف
).(iv
واستعماالت خمصوصة ،هي العناصر التداولية اليت تفصل املبين يف النص حقا ،عن املعطى الداليل اخلام "
إن الفرضية النصية/التداولية وما قدمته من حلول وإمكاانت لكيفية حتليل املعجم ،مسح للسانني والتداوليني ،حنو التمييز
بني رافدين للوحدات املعجمية ،راف ــد لغوي ،تكون فيه الكلمة " ذات مقتضى معجمي حتمله يف ذاهتا وال يزودها به السياق الذي
تستخدم فيه " ) (vبل " األمر على العكس من ذلك فهي اليت من شأهنا ،بفضل ذلك املقتضى الذي حتمله ،أن جتعل للسياق
وقعا معنواي (vi) .وهناك رافد استعمايل تداويل ،وفيه تكون الكلمة حمملة " بتارخيها الداليل الثري الذي اكتسبته من طويل جتربتها
)(vii
القولية بدخوهلا سياقات استعمال كثرية خمتلفة ،أو خروجها منها".

يبقى البحث يف عالقة اإلحالة ابملعجم مبا تطرحه فرضيات إجراء التحليل النصي/التداويل ،يستدعي من الوجهة العملية،
التفريق املنهجي بني وظيفتني للكلمة ،وظيفة تركيبية ،تظهر وفق حمددات بنيوية وما تضفيه الكلمة من تساند حنوي/داليل على
الكلمات اجملاورة هلا ،ووظيفة تداولية ،تظهر يف املنجز اليت حتققه الكلمة ضمن سياق استعماهلا من خالل ما تضمره عبارات
املتكلم من معان ومقاصد.
قصد الوصول إىل كفاءة تفسريية فعلية تضمن املعرفة الدقيقة بكيفية اشتغال املعجم ،يستدعي ذلك البحث يف عالقات
التسان ــد الوظيفي بني مستوايت ،النـ ــحو ،وال ــدالل ــة ،والتــداول يف بناء وتفسري قواعد تكوين النصوص واخلطاابت على املستوين
اللساين والتداويل ،وهذا على اعتبار أن اخلواص الرتكيبية والداللية ،شكلت صلب البحث النصي ،وعليه فإن البحث النصي ينجز
)(viii
على مستوايت هي :النحو ،والداللة والتداول وال جييز الفصل بينهما .
 -1اإلحال ــة ابملعجم والسي ــاق
إذا اعتربان أن السياق " إطار عامتنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية ،ومقياس تتصل بوساطته اجلمل فيما بينها
وترتابط ،وبيئة لغوية وتداولية تراعي جمموع العناصر املعرفية اليت يقدمها النص للقارئ ") (ixفإنه قد جرى ضمن تقاليد البحث
)(x
اللساين والتداويل ،توزيع دراسته على مستوين:
أ) مستوى أول :يتعلق بدراسة مستوى العالقات الداخلية للنص أي يتعلق بدراسة العالقات الوظيفية والرتكيبية للكلمات املكونة
للنص ،حبيث تتم الدراسة بتحديد مواقع الكلمة وعالقتها مبا يسبقها ويلحقها ضمن تراكيب النص ،وينعت هذا النمط من
السياق ،ابلسياق اللغوي).(xi
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االجتماعية ،والتارخيية ،والثقافية..اخل ،وينعت هذا النمط بسياق االجتماعي والتارخيي والثقايف للنص ،كما ينعت كذلك ابلسياق
)(xii
التداويل ،أي ظروف إلقاء اخلطاب.
لقد كانت عناية الدراسات اللسانية يف شقها التداويل ابلسياق جد متقدمة ،حيث أقبلت على تبيني مسات التمايز
املنهجي بني السياق املرتبط ابجلملة يف بعدها اللساين والسياق املرتبط ابألقوال يف بعدها التداويل .فالسياق األول :تتحدد ووظيفته
يف دراسة العالقات الرتكيبية بني الوحدات اللسانية املكونة للرتكيب ضمن النظام اللساين ،أما السياق الثاين :تتحدد وظيفته يف
تتبع جوانب االجناز اليت حتققها األقوال ضمن ظروف إلقاء اخلطاب يف بعده التداويل ،ومنه فالسياق األول حيتكم يف بنائه إىل
قواعد التكوين اللساين بينما السياق الثاين حيتكم إىل قواعد التكوين االتداويل.
تبقى وظيفة السياق املركزية ومنجزه يف نظر التداوليني ،تظهر يف إزالة اللبس يف األقوال وإسناد املراجع ضمن دائرة
اخلطاب (xiii).ومما ال شك فيه " أن املنهج السياقي ببعديه اللغوي الداخلي والبعد املقامي اخلارجي ،يقدم بني يدي فهم النص
نسقا من العناصر اليت تقوي طريق فهمه وتفسريه واالستنباط منه" ) (xivولكن تبقى العالقة بني اإلحالة والسياق تتأسس على
الوظيفية اليت يضفيها السياق عليها ،حيث به تضبط " حركات اإلحالة بني عناصر النص ،فال يفهم معىن كلمة أو مجلة إال
بوصلها ابليت قبلها أو ابليت بعدها داخل السياق (xv) ".كما يعمل على ترتيب عالقات الرتابط بني الكلمات واجلمل ،من خالل
الكشف حدود االتساق واالنسجام املؤسس بني وحدات الرتكيب ضمن النص وفق ما تطرحه الشروط النحوية والداللية يف بعدها
النصي ،ومسالة التأويل والفهم والتفسري يف بعدها التداويل.
إن مركزية اإلحالة ضمن السياق ميكن حتديدها بدقة وذلك من خالل " أن العناصر احمليلة كيفما كان نوعها ال تكتفي
)(xvi
بذاهتا من حيث التأويل ،إذ ال بد من العودة إىل ما تشري إليه من أجل أتويلها "
مسالة معاجلة وظيفة اإلحالة ضمن السياق ،تتعلق يف األساس يف البحث عن الروابط اليت حتقق االتساق ،الذي يعترب
)(xvii
شرطا ضروراي لالنسجام،
كما تتعلق ابلبحث عن العناصر اليت حتقق نظرية العائد ( )anaphoreوضمن هذا السياق ،حيدد G. VINGER
وظيفة العائد ،حيث يعتربه " نظاما حيوي ذاكرة داخلية متكن القارئ من اقتصاد جمهود االحتفاظ ابلعناصر اللسانية كلها ومتكن
هذه العناصر من االتساق" ).(xviii
وفق هذا الدور الوظيفي لإلحالة فقد مت دراسة وظيفتها اخلطية والتداولية ،من خالل حتديد وظائف الربط النحوي/الداليل
والتأويل التداويل اليت حتققها ضمن النصوص ،وعليه فقد مت تقسيمها إلىنوعني:

 -إحالة سياقية " :يكون العنصر فيهامرتبطا مبا هو لغوي"

)(xix

)(xx

 -إحالة مقامية " :يكون العنصر فيهامرتبطا مبا هو غريلغوي"

)(xxi

هذا التفريق املنهجي بني ما هوإحالة سياقية وإحالة مقامية ،حييلنا حنو التمييز بني مفهوم السياق واملقام ،فالسياق يف
العادةما تكون من عناصر لغوية ،أما املقام ما دخلت يف تكوينه عناصر غري لغوية ،مستمدة من نشأة اخلطاب وظروف
)(xxii
إلقائه.
ميكن تقسيم الوحدات املكونة لإلحالة من الوجهة البنوية إىل منطني:

)(xxiii

حالة معجمية :تتم بوحدات معجمية les Unitéslexicauxكاألمساء واألفعال ،وهي عادة تعرف على أهنا كلمات مملوءةles mots pleins.
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إحالة حنوية :تتم بوحدات حنوية  les Unités grammaticauxكأمساء اإلشارة ،وأمساء املوصول ،والضمائر ،وهيعادة تعرف على أهنا كلمات فارغة les mots videsهذه الوحدات هي اليت تتشكل منها نظرية العائد .anaphores
يبقى الفارق املميز بني هذه الوحدات هو الداللة ،فالوحدات املعجمية هلا داللة وهلا إحاالت مباشرة ،أما الوحدات النحوية فهي
)(xxiv
وحدات فارغة من الداللة وإحالتها تتحدد ضمن الوظيفة الرتكيبية.
يف املقابل من هذا التقسيم البنوي الذي أخذته الوحدات اللغوية ضمن النظام اللساين ،بينوحدات معجمية
 ،les Unitéslexicauxحتمل داللة يف نفسها ووحدات حنوية  ،grammaticauxحتمل داللة يف غريها.
فإن جان كلود ميلنر JeanClaude Milnerاقرتح " نظري ــة لسانية يف اإلحال ــة ،وهلذه النظرية مزية ،من مجلة مزااي
أخرى ،يف تعيني حدود التحليل اللساين يف إسناد املـ ـراجع وتفسريها (xxv)" .وضمن هذه النظرية اللسانية عرض جان كلود ميلنر
)(xxvi
نوعني من اإلحالة:
أ) إحالة حاصلة :فهي مرتبطة بتعيني مرجع العبارة.

ب) إحالة حمتملة :فهي مرتبطة بتعيني داللته املعجمية ،أي داللة مرجع العبارة .وهلذااعترب أن الضمائر مفتقرة إىل اإلحالة
احملتملة (xxvii)،وعلى أهنا " عاجزة مبفردها عن حتديد إحالتها احلاصلة عند االستعمال") (xxviiiهبذا التنميط الذي أخذته اإلحالة يف
تصنيف جان كلود ميلنر ،جندهيميز بني نوعني من التعابري اإلحالية:

)(xxix

أ) النوع األول :تعابري ذات إحالة حمتملة واستقاللية إحالية.

)(3

ب) النوع الثاين :تعابري جمردة من اإلحالـ ـ ــة احملتملة والفاقـ ــدة لالستقاللي ــة اإلحالي ـ ــة كالضمائر  ،لتجاوز هذا النقص اإلحايل

فريى ميلنر البد من اللجوء إىل املفسر أو اللجوء إىل مقام إلقاء القول ،حىت يتحقق عنده ما يسمى ابإلشباع الداليل الذي هو
خاصية اإلحالة احملتملة) ، (4فاإلشباع الداليل اعترب خاصية لتمييز أشكال اإلحالة وفك اإلهبام على الوحدات اللغوية الفاقدة
لالستقاللية االحالية.

يف املقابل من الطرح البنوي ملفهوم اإلحالة وتصنيفاهتا ضمن تيارات البنوية اللسانية ،فإن تيار الداللة الصورية ضمن ما
يعرف ابلفلسفة املثالية ،يعترب أن عملية إشراك األشياء ابلكلمات كما يطرحه علم الداللة ال يكفي(xxx) ،وهلذا يرى فريغةجيب "
التمييزبني إحالة تعبري ما (أي الشيء الذي ميثله) عن معناه الذي هو الطريقة اليت ميثل هبا ما ميثله أي النمط اخلاص بتمثيل
)(xxxi
اإلحالة "
وهلذا يرى أنصار الداللة الصورية ،أن حتديد املعىن يتوقف على مفهوم اإلحالة ،وأنه ليس سوى الطريقة اليت تقدم أو حتدد
هبا اإلحالة (xxxii).وعليه يبقى مفهوم اإلحالة يف منهجم وخاصة ما تقدم به فريغة ،يتحدد يف " العالقة العامة ما بني تعبري لغوي
)(xxxiii
ومظهر الواقع الذي حييل إليه هذا التعبري "
يبدو أن أنصار التيار التداويل مل يقتنعوا هبذه األطروحات السابقة ،حيث وجهوا تصوراهتم حنو دراسة العالقة الوظيفية مابني
اإلحالة واملعىن ،اليت تتجاوز يف عمومها ما جاء به علم الداللة االحايل الذي يشرك مع الكلمات أشياء وعلم الداللة املعريف الذي
يشرك مع الكلمات متثالت ذهنية ،بينما يروان أنه ال بد من إشراك الكلمات ابالستعمال ،حيث يعتربون أن االستعمال هو الوجه
)(xxxv
احلقيقي الذي تظهر فيه الوظيفة (xxxiv).وهبذا فإهنم يقدمون الوظيفة على احملتوى التمثيلي ويعتربون وجوده يتوقف عليها.
إن االهتمام ابالستعمال يف إظهار الوظيفة التداولية للتعابري اللغوية ،كان من املقدمات املنهجية اليت توسل هبا التيار
التداويل لفهم العالقات الوظيفية بني اإلحالة واملعىن والسياق والقصد التواصلي.
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نقصد ابإلحالة ابملعجم وفق فرضيات االتساق واالنسجام ،تعين البحث عن الوظائف الداللية والتداولية اليت تنجزها
الوحدات املعجمية من ربط بني حدود اجلمل ضمن اخلطاب ،وخاصة ما تعلق ابخلطاب القرآين ،وهذا كما تناولتها بعض
مدوانت النحو وفسرهتا وأتولتها بعض التفاسري.
الش ـ ـ ـ ـاهد الق ــرآين األول :يقول هللا تع ـ ــاىل) :وأسـ ـ ــروا النجوى الــذين ظلم ــوا هل ه ــذا إال بشــرمثلكم(
إن عملية أتويل العالقة الوظيفية بني اجلملتني وفق حمددات االتساق واالنسجام املؤسس يف احلدود بينهما ضمن هذا
الشاهد القرآين ،حييلنا على التحليل النحوي البن هشام األنصاري،حيث  بقول " :فجملة االستفهام مفسرة للنجوى" .وعليه
ميكن القول أن العالقة بني كلمة النجوى املوجودة يف اجلملة اخلربية األوىل وأسروا النجوى الذين ،كما فسرها ابن هشام يف منهجه
النحوي ،هي عالقة معنوية داللية تربطها ابجلملة االستفهامية هل هذا إال بشر مثلكم  .اليت جاءت مفسرة ومبينة ،حيث فكت
اإلهبام كلمة النجوى املوجود يف اجلملة اخلربية وأسروا النجوى الذين ظلموا.
هذا التخريج النحوي لدراسة احلدود الداللية بني اجلملتني ضمن هذا الشاهد القرآين ،يرجعه حممد الطاهر بن عاشور،
لعالقة بني مجلة االستفهام هل هذا إال بشر مثلكم وكلمة النجوى لكون أن مجلة هل هذا إال بشر مثلكم بدل من
النجوى .ينما حممود األلوسي أتول العالقة الداللية بني اجلملة االستفهامية هل هذا إال بشر مثلكم وكلمة النجوى على
أساس سؤال مقدر نش ــأ بينهما وكأن ــه قيــل :ماذا قالوا يف جنواهم؟
ميكننا أن نستخلص من خالل هذا التخريج النحوي البن هشام وتفسري حممد الطاهر بن عاشور وحممود األلوسي هلذا
الشاهد القرآين الذي وردت فيه كلمة النجوى كوحدة معجمية والعالقة الداللية/التداولية اليت أجنزهتا مع اجلملة االستفهامية هل
هذا إال بشر مثلكم  ،أن اإلحالة ابملعجم ،أجنزت ضمن هذا الشاهد جمموعة من الوظائف النصية التداولية:

أوال :التخريج النحوي البن هشام ،حققت وظيفية حنوية/داللية أساسها التفسري املؤسس بني كلمة النجوىضمناجلملة اخلربية
األوىل وأسروا النجوى الذينواجلملة االستفهامية هل هذا إال بشر مثلكم اليت جاءت مفسرة ومبينة هلا.

اثنيا:تفسري طاهر بن عاشور ،أجنزت وظيفية حنوية/داللية أساسها البدل ،املؤسس بني مجلة االستفهام هل هذا إال بشر مثلكم
وكلمة النجوى لكون أن مجلة هل هذا إال بشر مثلكم بدل من النجوى.

اثلثا :أتويل حممود األلوسي :أنشأت وظيفية حنوية/داللية أساسها سؤال مقدر حتقق بني اجلملة االستفهامية هل هذا إال بشر
مثلكم وكلمة النجوى وكأن ــه قيــل :ماذا قالوا يف جنواهم؟
الشاهد القرآين الثاين :يقول هللا تعاىل :هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاباليم تؤمنون ابهللورسوله.
ميكن تبني العالقة النحوية/الداللية بني كلمة التجارة املوجودة يف اجلملة االستفهامية األوىل هل أدلكم على جتارة
تنجيكم من عذاب اليم واجلملة اخلربية تؤمنـ ــون ابهلل ورس ــوله وهذا من خالل ما ذهب إليه ابن هشام يف منهجه النحوي،
حيث اعترب "مجلة تؤمنون تفسري للتجارة ".وهذا على اعتبار أن كلمة التجارة املوجودة يف اجلملة االستفهامية األوىل هلأدلكم
على جتارة تنجيكم من عذاب اليم ،حتيلنــا على عالقة داللية اجلمـلة اخلربية تؤمنـ ــون ابهلل ورس ــوله اليت جاءت مفسرة ومبينة هلا.
 يف مقابل من هذا التخريج النحوي لدراسة احلدود الداللية بني اجلملتني ضمن هذا الشاهد القرآين ،يرجع حممد الطاهر بن
ورسوله وكلمة التجارة لكون أن مجلة تؤمنون ابهللورسوله"مستأنفة استئنافا بيانيا

عاشور العالقة بني مجلة اخلربية تؤمنون ابهلل
ألن ذكر الداللة جممل والتشويق الذي سبقها مما يشري يف أنفس السامعني التساؤل عن هذا الذي تدلنا عليه وعن هذه
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التجارة ".بينما حممود األلوسي أتول العالقة الداللية بني اجلملة اخلربية تؤمنون ابهلل ورسوله وكلمة التجارة على أساس سؤال مقدر
نشـ ــأ بينهما وكأن ــه قيــل :ما هذه التجارة ؟
مي كننا أن نستخلص من خالل هذا التخريج النحوي البن هشام وتفسري حممد الطاهر بن عاشور وحممود األلوسي هلذا
الشاهد القرآين الذي وردت فيه كلمة التجارة كوحدة معجمية والعالقة الداللية/التداولية اليت أجنزهتا مع اجلملة اخلربية تؤمنون ابهلل
ورسوله ،أن اإلحالة ابملعجم ،أجنزت ضمن هذا الشاهد جمموعة من الوظائف النصية التداولية:
أوال :التخريج النحوي البن هشام ،حققت وظيفية حنوية/داللية أساسها التفسري املؤسس بني كلمة التجارةضمن اجلملة اخلربية
االستفهامية هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب اليمواجلملة اخلربية تؤمنون ابهلل ورسوله اليت جاءت مفسرة ومبينة هلا.
اثنيا :تفسري طاهر بن عاشور ،أجنزت وظيفية حنوية/داللية أساسها سؤال مقدر ،املؤسس بني مجلة اخلربية تؤمنون ابهلل ورسوله
وكلمة التجارة لكون أن مجلة تؤمنون ابهلل ورسله مستأنفة استئنافا بيانيا.

اثلثا :أتويل حممود األلوسي :أجنزت وظيفية حنوية/داللية أساسها سؤال مقدر ،حيث أتوهلا على أن اجلملة اخلربية تؤمنون ابهلل
ورسوله وكلمة التجارة جتمعها عالقة تداولية قوامها سؤال مقدر نشـ ــأ بينهما وكأن ــه قيــل :ما هذه التجارة؟ 

 -3املعجم والقصد التخاطيب
جرى ضمن مباحث الدرس التداويل ،التفريق املنهجي بني فرضييت املعىن والقصد يف حتليل اخلطاب ،وذلك على اعتبار "
معىن العبارة غري كاف يف حتديد مضموهنا املرجعي ،وال سيما عندما يكون التعبري قرائنيا " ،أي حيتاج يف تفسريه إىل قرائن سياقية،
مستمدة من استدالالت يتم أتويلها من السياق التداويل الذي أنتجت فيه تلك الكلمات والعبارات ،فقرائن السياق التداويل،
أصبحت يف منهج وتصور فالسفة اللغة وحملليها ،قرينة مركزية يف تفسري القصد تتجاوز املعىن احلريف للعبارات ،حيث جرى ضمن
نظرية قصد املتكلم كما يطرحها غرايس GRICE
يف نظرية االستلزام احلواري ،البحث يف قصد املتكلم الذي يتأسس يف العادة على خلفية معرفية مشرتكة أو قصد يتجاوز
الداللة الطبيعية إىل داللة غري طبيعية ،وهذا من منطلق أن الداللة الطبيعية ،داللة مباشرة وال تفرض قصد معينا من املتكلم ،بينما
أن " الداللة غري الطبيعية ال تستخدم قصدا واحدا ،وإمنا قصدين ،قصد إحداث أثر يف املخاطب ،وقصد أن تتم االستجابة هلذا
القصد األول بفضل تعرف املخاطب القصد األول".
تبقى مسالة البحث يف عالقة املعجم ابلقصد ضمن هذا البحث ،تتعلق يف األساس بدراسة وظيفة املعجم وما يضفيه من
معاين ومقاصد ضمن دائرة اخلطاب القرآين وذلك كما أتوهلا األلوسي يف روح املعاين من خالل تفسريه سورة الفاحتة  .وهذا وفق
تبيني وظيفة مبدأ االختيار املعجمي وقيمه التداولية ضمن اخلطاب القرآين ،حيث تعرض يف تفسريه بنوع من البسط والتأويل لفعل
)نَـ ْعبُ ُد (دون (أعبد) واملقاصد االشارية املنجزة ضمنه .

يقول األلوسي " :يف سر قوله)نَـ ْعبُ ُد (دون (أعبد) فقد قيل:هو اإلشارة إىل حال العبد كأنه يقول :إهلي ما بلغت عباديت
إىل حيث أذكرها وحدها ألهنا ممزوجة ابلتقصري ولكن أخلطها بعبادة مجيع العابدين وأذكر الكل بعبارة واحدة حىت ال يلزم تفريق
الصفقة .وقيل :النكتة يف العدول إىل اإلفراد التحرز عن الوقوع يف الكذبفإان مل نزل خاضعني ألهل الدنيا متذللني هلم مستعينني
يف حوائجنا مبن ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا وال حياات وال مواات وال نشورا ،واي ليت الفحل يهضم نفسه فكيف يقول أحدن ــا إي ــاك
أعب ـ ــد وإيـ ــاك أستعيـ ــن ابإلفـ ـراد وميكـ ــن ف ــي اجلمـ ــع أن يقصـ ــد تغليـ ــب األصفياء املتقني من األولياء واملقربني .وقيل :لو قال (إايك
اعبد) لكان ذلك مبعىن أان العابد وملا قال)إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد (كان املعىن أين واحد من عبيدك .وفرق بني األمرين كما يرشدك إليه قوله
اَّلل ِمن َّ ِ
ِ ِ
ين(وقوله تعاىل حكاية عن موسىَ ):ستَ ِج ُدِين إِن َشاءَ َّ
اَّللُ
الصاب ِر َ
تعاىل حكاية عن الذبيح عليه السالمَ ) ستَج ُدِين إن َشاءَ َُّ َ
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إن العدول عن صيغة املضارع املفرد (أعبد) إىل صيغة املضارع ابجلمع يف)نـَ ْعبُ ُد (يف سورة الفاحتة ،أتوهلا األلوسي من أوجه
كأن غايته كانت من ذلك أن يبني مقاصد العدول من صيغة املفرد إىل اجلمع ضمن اخلطاب القرآين ،وذلك من خالل اختياره
لكلمة دون غريها مراعيا لشروط املقام وظروف إلقاء اخلطاب ،وهذا يظهر يف مجلة املعاين واملقاصد لكلمة)نَـ ْعبُ ُد (وما حققته من
أثر التسليم واإلقناع ملن يقف على أهم ما قدمه صاحب روح املعاين من حجج على استعمال اخلطاب القرآين هلا دون غريها
وهذه احلجج تظهر يف املقاصد اتآتية:

أ -أوال :حني يقول " :هـ ــو اإلش ـ ــارة إىل حـ ــال العبـ ــد كأنه يق ــول :إهلي ما بلغت عباديت إىل حيث أذكرها وحدها ألهنا ممزوجة
ابلتقصري ولكن أخلطها بعبادة مجيع العابدين وأذكر الكل بعبارة واحدة حىت ال يلزم تفريق الصفقة" .
ب -اثنيا " :وقيل :النكتة يف العدول إىل اإلفراد التحرز عن الوقوع يف الكذب ".

ج -اثلثا " :وميكن يف اجلمع أن يقصد تغليب األصفياء املتقني من األولياءواملقربني ،وقيل :لو قال (إايك اعبد) لكان ذلك مبعىن
أان العابد وملا قال )إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد (كان املعىن أين واحد من عبيدك".فهذه احلجج اليت ساقها صاحب روح املعاين لكلمة )نَـ ْعبُ ُد،(
وذلك من خالل الع ـ ــدول عن صيغة املفرد إىل صيغة اجلمع كما أوهلا وفهمها األلوسي ،فيمكننا مناقشتها ،وفق قانون ،قانون

األنفع،كماعاجله عبد هللا صولة ،حيث يقول إن "هذا املصطلح من وضعنا وضعناه أسوة بديكرو يف حديثهعن قانونالنفع أو

اجلدوى  Loidel’utilitéبتطبيقه نفهم ما يقال لنا وحنسب  Calculonsداللة هذا يقال لنا يف ضوء املقام أو الوضعية
منطلقني من داللته يف مستوى املكون اللساين فقانون النافع يرتمجه متأول امللفوظ إىل سؤال من قبيل :ملاذا قال املتكلم ما قال؟
ويستعني يف حتصيل اجلواب عن ذلك ابملقام أو الوضعية كما قلنا وهو قانون ختضع له عملية أتويل اخلطاب بصفة عامة يف نطاق
ما يسميه براندانر ابلتداولية املدجمة وبنظرية الداللة وفق الشكل " :ليواصل قائال " :أما قانون األنفع فهو عندان أخص ابخلطاب
احلجاجي يف البالغة اجلديدة ونظرايت احلجاج التقين عند ديكرو وأسكمرب .يعترب برملان وتيتيكاه من انحية وديكرو وأسكمرب من
انحية أخرى ،كل على طريقته ،أن بني وحدات اللغة تفاوات يف درجة التعبري عن فكرة ما حبيث يعتمد التعبري ابلعنصر (أ) دون
العنصر (ب) تطبيقا لقانون األنفع حجاجيا .فالسؤال الذي يطرح هنا عند مساعنا خطااب ما هو :ملاذا ترك املتكلم العنصر(ب)
وعرب بدال منه ابلعنصر (أ) وما وجه النفع يف ذلك؟ أي فيم كان العنصر(أ) أنفع وأجدى من طريقة (ب)".
 هبذا الشكل الذي أخذه قانــون األجــدى واألنفـ ــع عند عبد هللا صولة يف اختيـ ــار الكلم ـ ــات ضمـ ــن اخلطاب ااحلجاجي
وفق مبدأ العدول القائم على اختيار كلمة دون غريها لقصد تنبيه املخاطب ملقاصد املتكلم من الوجهة احلجاجية ،جند صاحب
روح املعاين وكأن به يتوسل بقانون األنفع يف متيزه بني كلمة)نَـ ْعبُ ُد ، (كما وردت يف سورة الفاحتة وكلمة (أعبد) ،فبني سر العدول

من صيغة املفرد إىل اجلمع يف التعبري حيث يقول ":وقوله )نَـ ْعبُ ُد (دون (أعبد) فقد قيل :هو اإلشارة إىل حال العبد كأنه يقول:
إهلي ما بلغت عباديت إىل حيث أذكرها وحدها ألهنا ممزوجة ابلتقصري ولكن أخلطها بعبادة مجيع العابدين وأذكر الكل بعبارة
واحدة حىت ال يلزم تفريق الصفقة ،وقيل :النكتة يف العدول إىل اإلفراد التحرز عن الوقوع يف الكذب .وقوله" :يقول أحدان إايك
أعبد وإايك أستعني ابإلفراد وميكن يف اجلمع أن يقصد تغليب األصفياء املتقني من األولياء واملقربني ،وقيل :لو قال (إايك اعبد)
لكان ذلكمبعىن أان العابد وملا قال)إِ َّاي َكنَـ ْعبُ ُد(كان املعىن أين واحد من عبيدك".
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صابًِرا (فصرب الذبيح لتواضعه بعــد نفسه واحدا من مج ــع ومل يصرب الكليم إلفراده نفسـ ــه مع أن ك ـ ــال منهما عليهما السالم قالإِن
َ
َشاءَ َّاَّللُ
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